Informace o zpracování osobních údajů
pro obchodní partnery HMMC
Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem
Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“).
Jaký je účel zpracování osobních údajů?
HMMC zpracovává osobní údaje obchodních partnerů za účelem výkonu své podnikatelské
činnosti, zejména:
a) při prodeji a nákupu zboží a služeb, tedy při pořádání výběrových řízení, procesu
uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a při následné realizaci smluv (dále jen „účely
smlouvy“);
b) za účelem plnění právních povinností souvisejících zejména s uzavíráním a realizací
smluv (např. v oblasti účetnictví a daní);
c) ochrany svých oprávněných zájmů (např. řešení sporů včetně soudních a rozhodčích
řízení, uplatňování nároků souvisejících se smlouvou, kontrola plnění povinností HMMC
ze strany kontrolních orgánů).
Jaké osobní údaje budou zpracovávány?
Pro výše uvedené účely HMMC zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, osob
oprávněných jednat za obchodní partnery a kontaktních osob obchodních partnerů, a to
v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. HMMC zpracovává údaje získané
přímo od obchodních partnerů v rámci běžného obchodního styku, případně z veřejně
dostupných zdrojů.
Zpracovávanými údaji jsou zejména:
-

indetifikační údaje obchodních partnerů, kterými jsou zejména obchodní jméno (příp.
jméno a příjmení), IČO, DIČ, adresa (sídla, místa podnikání, provozovny atp.) a platební
údaje,

-

identifikační údaje osob oprávněných jednat za obchodní partnery a kontaktních osob
obchodních partnerů, kterými jsou zejména jméno a příjmení, funkce (pracovní pozice),
telefonní číslo a e-mailová adresa,

-

údaje o smluvním vztahu a o jeho realizaci.

Osobní údaje mohou být zpracovávány i v rámci IT systémů HMMC, které HMMC používá pro
usnadnění komunikace a spolupráce s obchodními partnery (např. HMG Partner, VAATZ,
GQMS, HMMC Portal apod.). Jsou-li tyto IT systémy v rámci spolupráce HMMC a obchodních

partnerů užity, zpracovává HMMC mimo osobní údaje uvedené výše také údaje o uživatelských
účtech obchodních partnerů (přihlašovací údaje, údaje o aktivitě účtu atp.).

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány?
a) Pro účely smlouvy budou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání výběrového
řízení, jednání o smlouvě a, bude-li smlouva uzavřena, po dobu trvání smluvního vztahu
a do doby splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
b) Za účelem plnění právních povinností budou osobní údaje zpracovávány po dobu
nezbytně nutnou nebo po dobu, kterou ukládají příslušné právní předpisy.
c) Za účelem ochrany oprávněných zájmů HMMC budou osobní údaje zpracovávány po
dobu nezbytnou k ochraně oprávněných zájmů HMMC (např. po dobu běhu
reklamačních či promlčecích lhůt, po dobu soudního řízení atp.).
Po uplynutí doby zpracovávání budou osobní údaje zlikvidovány (případně anonymizovány),
pokud pro další zpracování (uchovávání) nebudou existovat zákonné důvody.
Jaký je právní důvod pro zpracování?
Osobní údaje jsou zpracovávány, neboť je to nezbytné pro konání výběrových řízení, proces
uzavírání smluv a realizaci smluv (účely smlouvy), pro splnění právní povinnosti HMMC nebo
pro ochranu oprávněných zájmů HMMC.
Je poskytnutí osobních údajů povinné?
Předávání osobních údajů obchodními partnery HMMC pro účely smlouvy je dobrovolné, bez
jejich poskytnutí a zpracovávání však není možné realizovat obchodní spolupráci (zejm. uzavřít
a realizovat smlouvu).
Dochází k plně automatizovanému rozhodování?
HMMC zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků
výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů ale není používáno automatizované
rozhodování ani profilování.
Jsou zpracovávané osobní údaje v bezpečí?
Ochrana osobních údajů je v HMMC organizačně a technicky zabezpečena v souladu s
příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů zajišťují i
všichni zpracovatelé osobních údajů, kteří osobní údaje pro HMMC zpracovávají.
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje moderními
kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou

ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich
ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Osobní údaje mohou být předány externím partnerům a poradcům HMMC (např. dodavatelům,
právníkům, auditorům, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný
zájem HMMC nebo třetí osoby. Dále mohou být osobní údaje předány orgánům veřejné správy
a dalším institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu.
Jaká jsou práva subjektu údajů?
V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen
„GDPR“) může obchodní partner uplatnit svá dále uvedená práva subjektu údajů:
-

právo na přístup k údajům, které o něm zpracováváme, právo na přenositelnost
vybraných údajů a právo požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů;

-

právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů v souladu s článkem 21 GDPR;

-

právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, www.uoou.cz;

-

právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

